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Presentació 

Teniu a les mans la memòria de l’activitat organitzada i duta a terme per la 

Fundació Miquel Martí i Pol durant l’any 2021 en què s’inclouen també les xifres i 

estadístiques de públics analitzades de forma breu.  

Cal destacar, com a fets importants i novetats en referència a les activitats, 

l’organització del festival Estiu a La fàbrica. Cultura i literatura amb la voluntat de 

recuperar l’entorn de la f{brica La Blava, de Roda de Ter, com a espai cultural i 

social i apropar la poesia a tota mena de públic durant un cap de setmana de juliol.  

També, com a altres activitats presencials destacades, s’ha organitzat el cicle 

Paraules al vent. Vespres de poesia i s’ha coorganitzat el Pas a dos (conjuntament 

amb Reduccions. Revista de poesia) i donat suport a Els Vespres malgastats. 

Pel que fa a l’oferta educativa, cal destacar la necessitat que hem tingut de formar 

nous professionals per a poder atendre la demanda d’activitats, així com també la 

novetat d’oferir els tallers per a la franja d’educació infantil, que han tingut molt 

bona acollida.  

També s’ha optat per donar continuïtat al Cicle de poemes comentats iniciat l’any 

2020 degut al confinament domiciliari i s’han ofert algunes activitats digitals per 

contribuir a generar material de contingut literari a internet. Com es pot observar 

a l’an{lisi de les dades, l’impacte digital de la Fundació ha seguit en augment, 

aquest any. 

Així mateix, ha estat un any amb un pes important a l’hora de treballar 

transversalment i generar sinergies amb altres equipaments culturals de la 

comarca i de Catalunya: des del treball comunitari amb els tècnics de l’Ajuntament 

i la vinculació amb entitats culturals del municipi de Roda de Ter, fins al contacte 

amb altres agents culturals, com ara el Museu del Ter, de Manlleu (que forma part 

del Programa de Museus de Suport Territorial), o la Fàbrica Roca Umbert, de 

Granollers.  

L’equip de la Fundació segueix treballant amb entusiasme per contribuir al llegat 

educatiu, social i cultural del poeta Miquel Martí i Pol, i també per assolir l’objectiu 

de crear vincles afectius amb la llengua catalana. 
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Actius patrimonials 

Donació de Pere Martí i Bertran 

29/04/2021 

Pere Martí Bertran va visitar la seu de la Fundació per fer la donació a la Fundació 

de documents relacionats amb el poeta: articles de diari, tríptics, programes 

d’activitats, esqueles i treballs de l’autor sobre el poeta, que ens ajuden a 

complementar el fons de la Fundació. Estem molt agraïts per la donació i per 

l’explicació de la seva relació personal amb el poeta, de les seves visites a la casa 

del carrer de les Escoles, fins a l’organització a Olot de la setmana cultural en 

homenatge a Miquel Martí i Pol, l’any 1982. 

 

Fons fotogr{fic: catalogació del fons fotogr{fic de l’Arxiu de la Fundació Miquel 

Martí i Pol amb el programa Lightroom per la seva posterior consulta en línia. 

Des d’octubre de 2021 s’est{ catalogant el fons fotogr{fic de l’Arxiu de la Fundació 

Miquel Martí i Pol. Prèviament s’havia dut a terme la digitalització de totes les 

fotografies en paper en alta qualitat. Després de fer un curs de Lightroom amb Xevi 

Vilaregut, es va començar la catalogació de les dites fotografies amb aquest 

programa, aprofitant a la seva vegada per organitzar el fons i col·locar les 

fotografies en paper en capses de conservació específiques. Gràcies al Programa 

Joves en Pràctiques aquesta tasca l’ha realitzada majorit{riament la becada Núria 

Serra Aguilar. Ja es compta amb la catalogació i ordenació física de 400 fotografies.  
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Visites comentades a la seu de la Fundació 

Visites a la seu de la Fundació Miquel Martí i Pol i obertura el primer dissabte de 

cada mes 

Durant tot l’any 2021 s’han dut a terme visites comentades a la seu i s’ha elaborat 

un pla d’obertura al públic el primer dissabte de cada mes oferint visites guiades i 

un itinerari literari fins a la fàbrica La Blava. 

Amb la visita a la seu es pot veure la col·lecció de publicacions especialitzades en 

l’autor, el Fons Florenci Crivillé, l’exposició permanent i altres documents i 

objectes originals del poeta, així com el mobiliari que utilitzava. 

L’obertura al públic el primer dissabte de cada mes és de 10 a 2 del migdia i entre 

setmana, de dimarts a divendres de 10 a 2 del migdia, a hores convingudes amb 

cita prèvia. 

 

 

Donem la benvinguda a la gent gran DIM21 

Amb motiu del Dia Mundial dels Museus juntament amb el Consorci de Serveis 

Socials i Activa’t diversos museus osonencs ens vam sumar a la iniciativa «Donem 

la benvinguda a la gent gran». El dia 18 de maig es van desenvolupar activitats amb 

reserva prèvia en diversos espais. Des de la Fundació Miquel Martí i Pol es va oferir 

a l’Espai Activa’t de Calldetenes la visita comentada a l’exposició permanent de la 

seu i l’itinerari literari fins a la f{brica La Blava, amb les guies Anna Miralpeix i 

Montse Caralt. 
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Activitats 

«Et devia una carta. Correspondència Miquel Martí i Pol – Joan Oliver» 

Durant el mes de gener, l’editorial Eumo va publicar «Et devia una carta. 

Correspondència Miquel Martí i Pol – Joan Oliver», una edició a cura de Roger 

Canadell. La publicació recull les cartes que es van escriure Miquel Martí i Pol i 

Joan Oliver durant més de vint anys. Aquesta correspondència és un testimoni 

privilegiat de la relació sincera i íntima entre aquests dos grans escriptors i ajuden 

a comprendre l’univers cultural i literari de la Catalunya de la segona meitat del 

segle xx. 

El 29 de maig es va presentar el llibre al Teatre Eliseu, a càrrec del curador del 

llibre, Roger Canadell, juntament amb Jordi Bosch, Jordi Boixaderas i 

l’acompanyament musical de Xavier Bosch. 
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Any Felícia Fuster: Acció digital ‘Felícia Fuster i Miquel Martí i Pol’ 

La Fundació ha col·laborat amb l’Any Felícia Fuster tot fent una cerca de material 

sobre la relació dels literats. Durant una setmana de març s’han publicat 

fotografies inèdites que han donat a conèixer als usuaris la relació amical que van 

mantenir, a les xarxes social Twitter i Instagram. 

 

 

 

Conferència «Serveix d’alguna cosa manipular el gènere en la llengua?» a c{rrec de 

Carme Junyent 

El dijous 8 d’abril, a les 7 del vespre, al Teatre Eliseu, la lingüista Carme Junyent va 

parlar del gènere en la llengua. Va ser un acte presencial amb inscripció prèvia, el 

qual va tenir molt d’èxit. A més a més, es va poder seguir la conferència pel canal 

de Youtube de la Fundació. El vídeo ha tingut 13.856 visualitzacions, i el canal ha 

guanyat 89 subscriptors des que es va penjar la conferència.  
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Club de lectura: llibre ‘Ca la Wenling’ de Gemma Ruiz Pal{ 

El dimarts 27 d’abril, al jardí de la Fundació, es va dur a terme el club de lectura, a 

càrrec de la Biblioteca Bac de Roda. En aquesta ocasió es va parlar del llibre ‘Ca la 

Wenling’, i es va gaudir de la presència de l’autora, Gemma Ruiz Pal{.  

 

 

Taller d’escriptura terapèutica 

Durant els mesos de maig i juny es va realitzar un taller d’escriptura terapèutica, 

que es va dividir en quatre sessions d’1 hora i mitja de durada cada una. Es va 

treballar l’autoconeixement i la mirada interna amb l’escriptura i la lectura com a 

eines de gestió emocional. El taller va estar impartit per dues professionals del 

camp de la psicologia: Judit Farré i Bruna Bas.  
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Els vespres malgastats 

«Els Vespres Malgastats» és un Cicle de poesia contemporània en català i art visual 

creat i coorganitzat per Raquel Santanera, Jordi Cuesta i Íngrid Mas en 

col·laboració amb les biblioteques del territori. L’acte organitzat per la Biblioteca 

Bac de Roda va ser protagonitzat per Biel Barnils i Noemí Morral, i es va realitzar al 

jardí de la Fundació. 

 

 

Paraules al vent. Vespres de poesia 

Amb el títol del primer llibre de poesia publicat per Miquel Martí i Pol l’any 1954 

neix el cicle de vespres de poesia a la fresca «Paraules al vent», organitzat per 

l’Associació Amics de Verdaguer, la Fundació Miquel Martí i Pol i Vespres 

Malgastats. 

Paraules al vent. Vespres de poesia és un cicle que s’organitza per primera vegada 

amb la voluntat de garantir un espai obert a la llibertat creativa i interdisciplinària. 

El fil conductor d’aquest any és «la f{brica», lligat directament amb el poeta Miquel 

Martí i Pol i amb l’espai de l’actuació. 

El divendres 18 de juny, a les 7 del vespre, al jardí de la Fundació, es va presentar 

el primer acte amb Guillem Ramisa i Eduard Gener que van fer un recital de poesia. 

El poeta i músic rodenc va recitar poemes propis dels llibres El món ample (2013), 

Deu mil tardes (2014) i alguns poemes inèdits, acompanyat del pianista i cantautor 

solsoní Eduard Gener. L’acte va combinar recitació de poemes amb cançons 

d’ambdós artistes. 

El 4 de juliol, al jardí de la fàbrica La Blava, es va presentar el segon acte del Cicle, 

El Sarau Mal Gestat, una actuació experimental que combina la poesia, la música i 

la performance. Els poetes Maria Sevilla, Guim Valls i Glòria Coll Domingo, el músic 

Penya-segat, i el duet performer Cicuta, format per Adrià Aparicio i David Font, van 

posar de forma conjunta en escena el treball desenvolupat individualment. El 
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resultat final va ser un recital acompanyat de música experimental amb 

performance. 

El 9 de juliol, a les 7 del vespre, al jardí de Can Dachs (Folgueroles) el duet 

Vladivostok, format per Irene Fontdevila i Maria Callís, va protagonitzar l’acte que 

va tancar el Cicle. Va ser un espectacle de composicions musicals inspirades en els 

versos de Callís de La matinada clara i La ciutat cansada, i creades per 

acompanyar-ne la recitació.  

 

 

Pas a Dos. La Ilíada. Conversa i lectura comentada de textos de Jaume Pòrtulas i 

Pau Sabaté 

Pas a Dos és un nou cicle d’actes literaris organitzat per la Fundació Miquel Martí i 

Pol i Reduccions. Revista de poesia. L’activitat tindr{ dues sessions l’any (una sessió 

per semestre) i es va encetar el 2 de juliol amb La Ilíada com a poema i amb la 

col·laboració del Museu Arqueològic de l’Esquerda. En aquesta ocasió, va ser un 

diàleg entre Jaume Pòrtulas, catedràtic emèrit de Filologia grega, i Pau Sabaté, 

traductor de La Ilíada (2019). Aquesta conversa es va realitzar al jardí de la Torre 

de guaita del Museu Arqueològic de l’Esquerda i es va emetre en directe pel canal 

de YouTube, que consta de 137 visualitzacions. 
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Lluís Soler diu L’Odissea 

El mateix cap de setmana de juliol que es va fer Pas a Dos. La Ilíada. Conversa i 

lectura comentada de textos de Jaume Pòrtulas i Pau Sabaté, es va aprofitar per 

dedicar-lo als clàssics grecs. Així doncs, el 3 de juliol també al jardí de la Torre de 

guaita del Museu Arqueològic de l’Esquerda, es va fer una lectura de L’Odissea a 

càrrec de l’actor Lluís Soler. 
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Estiu a la fàbrica 

Des de la Fundació Miquel Martí i Pol i l’Ajuntament de Roda de Ter impulsem 

Estiu a La fàbrica. Cultura i literatura  amb la voluntat de recuperar l’entorn de La 

fàbrica com a espai cultural i social. La fàbrica és el títol que, amb atreviment, 

Miquel Martí i Pol va posar a un dels llibres més coneguts i llegits de la literatura 

catalana contempor{nia i també és l’espai literari i patrimonialitzat de La Blava de 

Roda de Ter. Amb la simbologia d’aquest lloc, doncs, es van proposar diverses 

activitats culturals durant tres dies (15, 16 i 17 de juliol), destinades a tota mena 

de públic i obertes a tothom, que combinaven les diverses branques de la cultura 

amb la literatura com a una de les temàtiques centrals. Tots els actes es van dur a 

terme amb taquilla inversa, és a dir, els espectadors escollien quant volien pagar 

de l’espectacle.  

 

 

Dijous 15 de juliol 

La musicació de la poesia 

A les 7 de la tarda es va fer una taula rodona sobre la musicació de la poesia amb 

Arnau Tordera, Ivette Nadal i Coloma Bertran, moderada per Víctor Sunyol. L’acte 

va començar al jardí de la fàbrica La Blava i es va traslladar a la seu de la Fundació 

degut a la pluja. 
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Poesia i cançó 

A 2/4 de 10 es va fer el concert Poesia i cançó d’Ivette Nadal i Marcel Torres. La 

cantant i poeta va estrenar un espectacle influenciat per poetes i pensadors, amb 

cançons noves de collita pròpia, amb arranjaments que aporten un so cosmopolita 

i mediterrani en format duet, amb el guitarrista gironí Marcel Torres. 

 

 

 

Divendres 16 de juliol 

Presentació de Reina de rates: crònica d’una època 

A les 7 de la tarda, al jardí de la fàbrica La Blava, es va fer la presentació de Reina 

de rates: crònica d’una època, el llibre guanyador del Premi de poesia Miquel Martí i 

Pol 2020. Amb Núria Armengol, Gabriel Ventura i l’autora Raquel Santanera. 
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Lluís Soler diu Estimada Marta de Miquel Martí i Pol 

A 2/4 de 10, també al jardí de la f{brica La Blava, l’actor Lluís Soler va recitar 

Estimada Marta, el llibre poètic de Miquel Martí i Pol publicat l’any 1978. 

 

 

 

 

Dissabte 17 de juliol 

Enginys Eko.poètiks 

El dissabte de 6 a 9 del vespre, Katakrak, una empresa d’espectacles de carrer, va 

muntar una instal·lació interactiva per a xics i grans: Enginys Eko.poètiks. Es tracta 

d’una instal·lació de deu artefactes autònoms que creen un espai original, lúdic i 

participatiu amb la poesia com a eix vertebrador, estan fets amb materials reciclats 

i conviden a les famílies amb infants a interactuar. 

 

 

Per al dissabte també hi havia programat el taller de creació de cançons i el concert 

«JU posa veu als poetes», que no es van poder fer per motius de salut dels artistes, 

però han estat posposats per a les Jornades Miquel Martí i Pol 2021.  
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II Cicle de poemes comentats 

Juntament amb la Fundació Jacint Verdaguer, durant el setembre i octubre es va 

dur a terme el II Cicle de poemes comentats. De Miquel Martí i Pol es van comentar 

dos poemes: «Aquesta espera d’ara té la força de l’aigua...» a c{rrec de Glòria Coll 

Domingo i «V [cinquè sentit]» a càrrec de Núria Armengol. 

 

 

Jornades Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, Vic, Tavèrnoles, Sant Cebrià de Vallalta, 

Sant Pere de Riudebitlles i Barcelona) 

Roda de premsa 

El dimarts 26 d’octubre a les 12 del migdia va tenir lloc la roda de premsa de les 

Jornades Miquel Martí i Pol 2021 i del cicle Amb veu pròpia. Accions poètiques (Vic, 

Tavèrnoles i Roda de Ter).  

 

 

 

Es van convocar els protagonistes d’algunes de les entitats que col·laboraven o 

organitzaven algun acte per fer visible la diversitat i les mans que treballen en els 

actes. A la imatge, d’esquerra a dreta: Francesc Codina, director de la revista de 
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poesia Reduccions, Bet Piella, regidora de l’ajuntament de Vic, Roger Corominas, 

alcalde de Roda de Ter i president de la Fundació, Roger Canadell, regidor de 

cultura de l’ajuntament de Roda de Ter i Dani Medina, director de l’Escola 

Municipal de Música El Faristol (Roda de Ter).  

Es va elaborar un dossier de premsa ben documentat per a tots els mitjans.  

 

Deliberació dels Premis literaris, artístics i pedagògics 

La trobada de deliberació dels Premis literaris, artístics i pedagògics es va fer 27 

d’octubre, a les 7 del vespre, a la seu de la Fundació. Es va comptar amb els 

membres dels jurats següents: 

Lluïsa Julià, Jaume Coll Mariné, Anton Carrera i Antoni Pladevall (Premi de poesia 

Miquel Martí i Pol). 

Nat{lia Gonz|lez, Joan Subirana i Xavier Moreno (Premi d’il·lustració de poemes de 

Miquel Martí i Pol). 

Marta Ramírez, Jordi Daví, Guillem Ramisa i Cristina Vilaró (Premi 

InstapoemaMMP). 

 

 

Actes 

El mes de novembre es van celebrar, un any més, les Jornades Miquel Martí i Pol 

que van servir per commemorar el divuitè aniversari de la mort del poeta de Roda 

de Ter. Les diverses activitats portades a terme es van adequar a la finalitat de la 

Fundació, de contribuir a la consolidació del llegat cultural, educatiu i social de 

Miquel Martí i Pol i crear vincles afectius amb la llengua catalana, la llengua 

d’escriptura de l’autor. 

Unes jornades que van venir marcades per la seva transversalitat, la creació de 

xarxa i sinergies, una mostra que vol reflectir el caràcter nacional del poeta de 

Roda de Ter. Enguany, es va recuperar la presencialitat després de la pandèmia, 

seguint amb totes les mesures de seguretat que marquen les institucions 
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sanitàries. Tanmateix, alguns actes es van poder seguir en format digital, així han 

quedat enregistrats al canal YouTube de la Fundació, per tal de contribuir a 

incrementar el contingut literari a internet. 

Com a novetat destacada, aquest any es va incorporar el municipi alt penedesenc 

de Sant Pere de Riudebitlles que a través dels Amics de la Fundació Miquel Martí i 

Pol van organitzar unes Jornades pròpies. També el municipi de Sant Cebrià de 

Vallalta va participar amb la inauguració d’un espai dedicat al poeta de Roda. 

 

Dimecres 3 de novembre 

Presentació dels creadors dels espectacles de l’edició «Amb veu pròpia. Accions 

poètiques» 

En l’acte de presentació del Cicle van 

participar Ramon Furriols i Arnau 

Musach que van parlar de l’espectacle 

«Viuen com si mai anessin a morir», i 

Roger Canadell va presentar l’acte 

«Un hivern pl{cid». L’artista Meritxell 

Gené també va aparèixer en 

videoconferència per explicar «Sa 

tanca d’all{ dins», l’espectacle que 

clou el cicle.  La tertúlia i la 

presentació va ser conduïda per la 

poeta Núria Armengol.  

 

Dissabte 6 de novembre 

Recital «Un hivern plàcid» de Miquel Martí i Pol  

A les 7 del vespre, al Teatre 

Eliseu de Roda de Ter, dins 

el Cicle Amb veu pròpia es 

va dur a terme el recital 

«Un hivern plàcid» de 

Miquel Martí i Pol, a càrrec 

dels actors Jordi Bosch i 

Jordi Boixaderas. Amb 

l’acompanyament musical 

de Xavier Bosch i la 

introducció dels textos per 

Roger Canadell que van 

apropar el públic a aquest 

recull de poemes de l'autor. 
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Diumenge 7 de novembre 

Inauguració de l’Espai Miquel Martí i Pol «Els misteris d’en Miquel» 

Es va inaugurar al municipi maresmenc de Sant Cebrià de Vallalta un espai dedicat 

a Miquel Martí i Pol. Es tracta d’una zona enjardinada a la cantonada de l’avinguda 

Gaudí amb el carrer Miquel Martí i Pol. Amb el nom «Els Misteris d’en Miquel» 

l’espai ofereix una activitat educativa a través de codis QR per conèixer la vida i 

l’obra del poeta. A la inauguració hi va assistir Montserrat Sans, viuda del poeta, 

que va fer un parlament en l’acte que van presidir l’alcalde de Sant Cebrià, Albert 

Pla i la regidora de cultura, Anna Rodon. 

 

 

 

Dissabte 6 i diumenge 7 de novembre de 2021 

Visites comentades 

Aprofitant el marc de les Jornades Miquel Martí i Pol es van ampliar i es van oferir 

les visites comentades a la seu de la Fundació i la visita guiada a l’exposició 

permanent de la seu de la Fundació i recorregut fins a la fàbrica Tecla Sala amb 

lectura de poemes. 

 

Dijous 11 de novembre 

Conferència «Nous apunts per entendre Miquel Martí i Pol» a càrrec de Jordi 

Berenguer Queraltó 

A les 7 del vespre, a la seu de la Fundació, es va dur a terme la conferència «Nous 

apunts per entendre Miquel Martí i Pol», a càrrec de Jordi Berenguer Queraltó. 

L’investigador va presentar les principals aportacions de la seva tesi doctoral 
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«L’evolució literària de Miquel Martí i Pol: dels inicis als anys de la poesia social 

(1944-1969)», presentada el gener de 2021 a la Universitat Autònoma de 

Barcelona.  

Aquesta conferència es va poder seguir pel canal de YouTube, i compta amb 447 

visualitzacions. 

 

 

 

 

Divendres 12 de novembre 

Homenatge Popular a Miquel Martí i Pol 

Cada any, el divendres més proper a l’11 de novembre, data d’aniversari de la mort 

del poeta, s’organitza un Homenatge Popular en el qual infants de les escoles i 

adolescents de l’institut de Roda de Ter, juntament amb altres entitats, reciten 

poemes al Teatre Eliseu, per commemorar any rere any el poema estimat.  

Enguany, l’Homenatge Popular a Miquel Martí i Pol va seguir el format digital, com 

l’any anterior, per tal de garantir la seguretat de l’acte i aprofitant també per fer 

difusió de la poesia catalana a les xarxes socials i omplir-les de textos de l’autor 

rodenc. 

Com es podia participar en l’homenatge popular en forma de recital digital?  

Es demanava als seguidors que enregistressin un vídeo breu (de 2 minuts com a 

m{xim) recitant un poema o fragment d’un poema de Miquel Martí i Pol i publicar-

lo a les xarxes socials (Twitter, Facebook i Instagram) el dia 12 de novembre amb 

les etiquetes @fundaciommp #homenatgepopularMMP2021 i #poesiacatalana.  

- Opció A: Recitar el poema o el fragment de poema mirant a càmera.  

- Opció B: Gravar un vídeo i recitar el poema amb veu en off. 

La Fundació es va encarregar de compartir i difondre alguns dels vídeos al perfil de 

Twitter, Facebook i Instagram. La proposta va tenir molt bona rebuda i es van 
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compartir molts vídeos. Es poden veure a l’etiqueta 

#homenatgepopularMMP2021. 

En aquest enllaç podeu veure els vídeos que vam compartir a les històries del perfil 

d’Instagram de la Fundació: 

https://www.instagram.com/stories/highlights/18153342718173769/  

 

En aquest vídeo el periodista Xavier Graset ens ajudava a fer difusió de 

l’homenatge: 

 

Espectacle «Viuen com si mai anessin a morir» a càrrec de Ramon Furriols 

A les 7 del vespre, al casino de Vic, es va dur a 

terme el segon espectacle del Cicle Amb veu 

pròpia, «Viuen com si mai anessin a morir» 

un espectacle multidisciplinari, orquestrat en 

el submón pandèmic dels últims temps que 

treballa el pensament. Una oda al tempus 

fugit, que connecta diferents treballs de 

poesia, música i pintura concebuts a un petit 

soterrani de Vic. 

 

 

https://www.instagram.com/stories/highlights/18153342718173769/
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Dissabte 13 de novembre 

 

Taller «Fem una cançó» i cantada d’{nanes 

A les 11 del matí, a la seu de la Fundació, Anna Miralpeix i Mariona Castells van fer 

un taller destinat a un públic familiar. Es va crear una cançó entre tots els 

participants mitjançant dinàmiques i jocs. Hi van participar 10 infants i 8 adults, de 

manera que es van omplir totes les places disponibles.   

 

 

Concert. JU musica els poetes. 

A les 8, al Teatre Eliseu, JU (Judith Puigdomènec) va presentar un espectacle únic 

en el qual va posar veu a poetes, com ara Miquel Martí i Pol, Pere Vilanova, Víctor 

Sunyol, Jaume Coll i Mariné, Ovidi Montllor, entre d’altres. Ho va fer acompanyada 

del violí de Coloma Bertran i de la guitarra de Ricard Puigdomènech. 
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Diumenge 14 de novembre 

Acte d’homenatge en record al poeta: 18è aniversari de la mort 

A ¾ de 10 del matí, al cementiri de Roda, es va fer l’homenatge en record al poeta. 

L’Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares, diputat delegat de Cultura de la Diputació 

de Barcelona i Ramon Besora van llegir poemes. L’acte es va acompanyar 

d’intervencions musicals a c{rrec de Júlia Pay{s (clarinet), Anna Pay{s (violí) i Júlia 

Martí (violí) (substituta de Laia Canadell per indisposició) de l'Escola Municipal de 

Música El Faristol que van interpretar «El cant dels ocells», «El Virolai» i una ària 

de J. S. Bach. Tot seguit es va fer una ofrena floral.  

 

 

Lliurament dels premis literaris, artístics i pedagògics 

A les 11 del matí, al Teatre Eliseu, va tenir lloc l’acte de lliurament dels Premis 

literaris, artístics i pedagògics amb la presència del diputat delegat de cultura de la 

Diputació de Barcelona, Sr. Joan Carles García Cañizares. L’acte va ser presentat i 

conduït per Xavier Graset.  
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La relació de premiats va ser la següent: 

 

— 37è Premi de poesia Miquel Martí i Pol. Amb la col·laboració d’Institució 

Puig-Porret i Reduccions. Revista de poesia 

 

Persona premiada: Clara Ballart Lladós amb el recull L’aigua entre les coses. 

 

 

Va fer entrega del premi el diputat delegat de cultura de la Diputació de Barcelona, 

Sr. Joan Carles García Cañizares i Montserrat Sans, vídua del poeta i membre del 

patronat de la Fundació Miquel Martí i Pol.  

 

— 5è Premi d’il·lustració de poemes de Miquel Martí i Pol. Amb la 

col·laboració de Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA 

Persona premiada: Núria Tomàs Mayolas. 

 

Va fer entrega del premi Miquel Torrents, president de la Fundació Antiga Caixa 

Manlleu, i Albert Camps en representació de BBVA. 
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— 5è Premi InstapoemaMMP. Amb la col·laboració de Fundació Antiga Caixa 

Manlleu i BBVA 

Persona premiada: Josep Gomis (usuari: isgomis). 

 

Va fer entrega del premi Miquel Torrents, president de la Fundació Antiga Caixa 

Manlleu, i Albert Camps en representació de BBVA. 

 

 

— Accèssit al 9è Premi Sebastià Álvarez al millor treball de Final de Grau de 

temàtica educativa de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències 

Humanes de la Uvic-UCC. 

Persona premiada: Lidia Mora Garcia de Blas amb el treball «Factors afavoridors 

de l’èxit i continuïtat acadèmica a secund{ria: les gitanes de Badia del Vallès». 

 

 

Lidia Mora Garcia de Blas amb la Dra. Núria Camps Casals del Departament de 

Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UVIC-UCC i coordinadora de 

Treballs de Final de Grau, amb Joan Arumí coordinador de Màster de la Facultat 

d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVIC-UCC i professor del 
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Departament de Ciències de l’Activitat Física, i Antoni Portell professor al 

Departament de Pedagogia de la Facultat d’Educació, Traducció, Esports i 

Psicologia de la UVIC-UCC i director del Centre d’Innovació i Formació en Educació 

de la UVIC-UCC. 

 

 

— 9è Premi Sebastià Álvarez al millor treball de Final de Grau de temàtica 

educativa de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la 

Uvic-UCC. 

Persona premiada: Jordi Borràs Vilanova amb el treball «És possible, un cop 

implementat l’aprenentatge cooperatiu a l’aula, ser efectius cooperant 

telemàticament?». 

 

 

— 3r Premi Sebastià Álvarez al millor treball de Final de Màster de temàtica 

educativa de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la 

Uvic-UCC. 

Persona premiada: Jordi Boada Valmaña amb el treball «Hibridant models 

pedagògics en l’educació física: valoració de l’impacte produït en les habilitats 
cooperatives i les capacitats tècniques de l’alumnat». 

La cloenda de l’acte es va fer amb l’espectacle El Vers als Peus. Sinergies al voltant 

de Miquel Martí i Pol, creat per l’ocasió a c{rrec d’Aixopluc. Un espectacle 

multidisciplinari de música, dansa i poesia a partir de composicions de Miquel 

Martí i Pol.  
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Dilluns 15 de novembre 

Acte de lliurament del Premi Miquel Martí i Pol 2021 del XIV Certamen Terra i 

Cultura 

A les 12 del matí, a la Seu de la SGAE, es va celebrar la catorzena edició del 

certamen Terra i Cultura, convocat pel Celler Vall Llach i impulsat per Lluís Llach. 

El premi Miquel Martí i Pol a la millor poesia musicada en català es va atorgar al 

duet The Tyets per la peça «El ratolí». 

 

 

Dijous 18 de novembre 

Presentació de les Jornades Miquel Martí i Pol 2021 a Sant Pere de Riudebitlles 

El municipi de l’Alt Penedès va organitzar, des d’Amics de la Fundació Miquel Martí 

i Pol i la r{dio Ona Bitlles, tres dies d’activitats al voltant de la figura del poeta. A 

les 6 de la tarda es va fer la presentació a la Biblioteca Maria Àngels Torrents i 

Rosés, amb la participació de Jaume Felipe i la regidoria de cultura de 

l’Ajuntament. Després, a la mateixa biblioteca, Ona Bitlles es va emetre una tertúlia 

radiofònica en directe sobre l’obra i la vida de Miquel Martí i Pol. 

 

Divendres 19 de novembre 

Pas a Dos: «Aquesta serp que no és una». Conversa entre els poetes Blanca Llum 

Vidal i Guim Valls 

A les 7 del vespre, a la Seu de la Fundació, es va dur a terme Pas a Dos, un cicle 

coorganitzat amb Reduccions. Revista de poesia. En aquesta ocasió els poetes 

participants van dialogar a partir de les seves obres poètiques: Pitó de Guim Valls i 

Aquest amor que no és u de Blanca Llum Vidal. Aquesta conferència es va poder 

seguir pel canal de YouTube, i compta amb 96 visualitzacions. 
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Exposició «De Paraules al vent a La Fàbrica: creació, evolució i publicació dels 

primers poemaris de Miquel Martí i Pol» a Sant Pere de Riudebitlles 

A 2/4 de 8 del vespre, a la Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rosés, es va 

inaugurar l’exposició «De Paraules al vent a La F{brica: creació, evolució i 

publicació dels primers poemaris de Miquel Martí i Pol» a càrrec del seu comissari 

Roger Canadell. Després de la inauguració van actuar Llenguaferits (Jess i David), 

que van interpretar poemes de Miquel Martí i Pol en diferents llengües. 

 

Dissabte 20 de novembre 

Espectacle «El conillet que volia pa de pessic». Amb la presència de l’autor Ramon 

Besora 

A les 11 del matí, al Teatre Eliseu, la companyia Cacauet Teatre va presentar 

l’espectacle en petit format amb titelles i música en directe sobre el conte El 

conillet que volia pa de pessic i altres textos de Ramon Besora. Després de 

l’espectacle es va fer sorteig de 3 lots de llibres de l’autor entre tots els assistents. 

Seguidament, es va aprofitar per fer un homenatge a Ramon Besora. A la sortida de 

l’espectacle es va regalar un pa de pessic a tots els infants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorteig a Instagram d’un lot de llibres de Ramon Besora 

El dimarts 16 de novembre vam obrir un sorteig a Instagram en el qual es podia 

participar fins al dissabte 20 a les 12h del migdia, després de l’espectacle. Per 

participar s’havia de posar m'agrada a la publicació, seguir-nos a @fundaciommp i 

mencionar a dues persones. El post va tenir 173 participacions i vam tenir 

aproximadament 50 nous seguidors aquella setmana. La guanyadora va ser 

@evacasellas. 

 

Ruta poètica i cultural per vuit punts senyalitzats a Sant Pere de Riudebitlles 

A les 4 de la tarda, es va realitzar una ruta poètica i cultural per vuit punts 

senyalitzats del poble de Sant Pere de Riudebitlles. En el recorregut hi va haver 
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actuacions musicals a c{rrec dels alumnes de l’Escola de Música de l’Alt Penedès i 

de l’Escola de Música Mossèn Pla de Sant Quintí de Mediona. Al setè punt de la ruta 

es va inaugurar un mural d’homenatge a Miquel Martí i Pol realitzat per les artistes 

Aura Gumà i Susana Rodríguez. Al punt final de la ruta, a la Plaça de l’Església, 

Silvia Isach va fer un mapping de Miquel Martí i Pol. Com a cloenda de les Jornades 

pròpies de Sant Pere de Riudebitlles hi va haver un espectacle amb danses de Clara 

Bonfill i el grup de Xavier Gumà. 

 

Taller Scriptorium, pr{ctiques d’escriptura medieval al Museu de l’Esquerda 

A les 7 del vespre, a la sala d’actes del museu es va fer un taller d’escriptura 

medieval. En el taller es va treballar amb materials propis de l’època medieval com 

plomes, tinta i dos models de lletres: una carolina i una gòtica, i es va practicar 

l’escriptura medieval amb una pauta especial. 

 

 

Diumenge 21 de novembre 

Espectacle teatral 36+1. 36 poemes a partir del 36 

Al Teatre Eliseu, a les 6 de la tarda, Maria Pla va presentar l’espectacle 36 poemes a 

partir del 36, dirigit per ella mateixa. 36 poemes a partir del 36 és un recull de 

poemes de Ricard Creus, una visió íntima dels fets que es van produir a partir del 

18 de juliol de 1936. Parla de la guerra, de la postguerra i de la lluita silenciosa que 

va portar a la recuperació de les llibertats democràtiques. Així doncs, és un 

espectacle de creació, una teatralització que neix del recull de poemes de Creus. 
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Dilluns 22 de novembre 

El club de lectura al voltant del llibre Lèxic familiar, de Natalia Ginzburg previst pel 

dilluns 22 de novembre no es va poder fer per indisposició de la conductora de la 

tertúlia, però es va celebrar el 13 de desembre. Aquesta és una activitat 

coorganitzada amb la biblioteca Bac de Roda de Roda de Ter.  

 

 

Dijous 25 de novembre 

Tertúlia sobre el llibre «Reina de rates: crònica d’una època» de Raquel Santanera 

A les 8 del vespre a la Seu de la Fundació es va fer una tertúlia sobre el recull de 

poemes guanyador del 36è Premi de Poesia Miquel Martí i Pol, Reina de rates: 

crònica d’una època. Va ser un acte coorganitzat amb Tertúlies de Poesia al Casino 

de Vic. 

 

 

 

 

Divendres 26 de novembre 

Monòleg «Estimar sense morir», a càrrec de Pepa Lavilla 

A les 9 del vespre, al Teatre Eliseu, Pepa Lavilla va presentar el monòleg «Estimar 

sense morir», una adaptació de la novel·la Algún amor que no mate (1996) de Dulce 

Chacón. Un espectacle que escenifica la història d’una dona en situació de violència 

masclista en la seva relació de parella. Acte organitzat per Fòrum Dona en motiu 

del 25N. 
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«Sa tanca d’all{ dins» de Meritxell Gené 

En l’últim espectacle del Cicle Amb veu pròpia, a les 8 del vespre a l’Església de 

Sant Esteve de Tavèrnoles, Meritxell Gené va presentar el seu nou disc amb poesia 

musicada «Sa tanca d’all{ dins». La va acompanyar el músic Txabi Ábrego.  

 

 

 

 

Dissabte 27 de novembre   

Ruta literària Miquel Martí i Pol 

A 2/4 d’11 del matí, Marta Marichalar va fer la ruta liter{ria Miquel Martí i Pol, un 

itinerari a l’aire lliure que ressegueix indrets relacionats de forma directa amb la 

figura i obra de l’autor.  
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Educació 

 

L’oferta educativa de la Fundació Miquel Martí i Pol és un dels pilars de la 

Fundació, que té com a objectiu contribuir al llegat educatiu que hem heretat del 

poeta que desitjava que la poesia entrés a les escoles per generar canvis de 

mentalitat positius. Perquè la poesia requereix aturar-se i reflexionar, qualitats que 

Martí i Pol posava en valor.  

L’oferta educativa de la Fundació és variada i abarca totes les franges educatives, 

des de cicle inicial fins a batxillerat i la universitat. Oferim tallers de recitació, 

d’impremta, de creació de poesia, d’il·lustració, rutes liter{ries, espectacles 

poètico-musicals… Tot un ventall ampli d’activitats amb el denominador comú 

d’apropar la poesia als diferents usuaris i engrescar-los.  

Durant l’any s'ha treballat de forma intensa en totes aquestes activitats per tal de 

retornar a la normalitat, després de la pandèmia. A més, s'ha ampliat l'oferta amb 

l’activitat infantil els «Desplegables poètics» i l’espectacle poètico-musical «El 

conillet que volia pa de pessic», amb textos de Ramon Besora. 

Podeu consultar tota l’oferta educativa aquí: 

www.miquelmartiipol.cat/ofertaeducativa 

 

 

            

       

  

http://www.miquelmartiipol.cat/ofertaeducativa
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Experiència did{ctica de l’Institut Guillem Sagrera de Palma basada en el poema 

«Primavera» de Miquel Martí i Pol 

El 21 de juny es va estrenar 

una obra basada en el poema 

«Primavera» a l’Institut 

Guillem Sagrera de Palma de 

Mallorca. Es tractava de la 

culminació de l’experiència 

didàctica dels alumnes de 

l’aula UEECO (Unitat 

Educativa Específica a Centre 

Ordinari), que van treballar 

amb molta il·lusió una 

representació de la mà dels 

professionals David Balle, Encarna Bastida i Bàrbara Gallardo. 

La cançó resultant de tot plegat és una adaptació de Bari Enseñat del projecte de la 

Fundació «Primavera» (musicat per Guillem Roma i Guillem Ramisa), que els ha 

servit com a punt de partida del seu treball.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZkHqP_ITP_0  

https://www.youtube.com/watch?v=ZkHqP_ITP_0
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Experiència did{ctica d’Ester Borrull 

La mestra Ester Borrull ens va fer una visita a la seu de la Fundació i ens va 

explicar que va tenir la sort de conèixer al poeta Miquel Martí i Pol i això va ser 

molt important per a ella. Ens va fer arribar un document amb algunes de les 

activitats que ha portat a terme durant diferents moments de la seva vida 

professional, per apropar el poeta i el seu món als infants. Les activitats estan 

pensades per a cicle infantil i primer cicle de prim{ria i l’Ester les ha volgut 

compartir amb nosaltres per si poden servir d’inspiració per a futurs projectes. 

Propostes: https://miquelmartiipol.cat/wp-content/uploads/2021/08/Ester-

Borrull-document.pdf  

 

 

Experiència did{ctica de l’escola de Taradell Les Pinediques: «Es esmorzars 

poètics» 

El grup de mestres de parvulari de l’escola Les Pinediques de Taradell han portat a 

terme aquesta proposta amb els seus alumnes, la setmana després de fer-nos una 

visita a la seu de la Fundació per participar en els «Desplegables poètics» i després 

d’haver contractat també l’activitat de conta poemes «Em dic Miquel i sóc poeta!» 

que vam anar a realitzar a la seva escola. 

BON PROFIT MIQUEL! 

Podeu veure la proposta aquí: https://miquelmartiipol.cat/noticies/mes-enlla-

esmorzars-poetics/ 

 

Enguany s’ha treballat amb l’empresa de serveis culturals Luxmundi per ampliar el 

repertori de guies de la Fundació Miquel Martí i Pol i poder donar resposta a la 

demanda de rutes liter{ries i tallers. S’han portat a terme tres jornades de 

formació: la Ruta literària, els «Desplegables poètics» i el Joc de pistes per 

descobrir Martí i Pol en família «Tot està per fer i tot és possible». 

 

 

 

 

https://miquelmartiipol.cat/wp-content/uploads/2021/08/Ester-Borrull-document.pdf
https://miquelmartiipol.cat/wp-content/uploads/2021/08/Ester-Borrull-document.pdf
https://miquelmartiipol.cat/noticies/mes-enlla-esmorzars-poetics/
https://miquelmartiipol.cat/noticies/mes-enlla-esmorzars-poetics/
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Projectes 

Desplegables poètics 

Durant el febrer, la Fundació Miquel Martí i Pol va presentar els ‘Desplegables 

poètics. Una proposta per a infants de 4-8 anys’ que s’ofereix a les escoles. Es tracta 

d’una experiència liter{ria que es du a terme amb materials específics que tenen la 

característica de ser «desplegables», que versen sobre la vida, l’obra i l’entorn del 

poeta de Roda de Ter. L’objectiu és que l’infant se situï als llocs on va viure, 

treballar i escriure Martí i Pol a través de la seva poesia i que conegui i assaboreixi 

aspectes de la trajectòria de l’escriptor. Aquesta experiència liter{ria també té com 

a finalitat el trobament entre l’infant i la paraula com a generadora d’emocions i 

sensacions. 

https://www.youtube.com/watch?v=RWYLw901Jwo  

 

 

Tots aquells infants que visitin la Fundació i que facin l'activitat 'Desplegables 

poètics' es podran endur de record La casa groga per emportar. Es tracta d'una 

làmina amb la forma de la casa preparada per muntar sense necessitat de retallar 

ni d'encolar. La Fundació l'ha dissenyada conjuntament amb la il·lustradora Gibet 

Ramon Izern. En ella s'hi pot veure el Miquel Martí i Pol dels anys 70 per la 

finestra. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RWYLw901Jwo


Memòria d’activitats 2021 

36 
 

«El conillet que volia pa de pessic» 

Aquesta proposta és una novetat de l’oferta educativa de la Fundació. És el resultat 

de l’enc{rrec que s’ha fet a Cacauet teatre per a poder oferir una activitat amb 

l’obra de Ramon Besora i estrenar-la al novembre amb motiu del 75è aniversari de 

l’autor. La Fundació ha produït aquest espectacle que a partir d’ara es pot 

contractar en diversos formats (format sessió del conte senzill, format sessió del 

conte amb músic i format espectacle teatral) i enriqueix i complementa així l’oferta 

destinada a públic infantil. 

 

 

 

 

La Fàbrica 50 anys 

Durant el mes de setembre van començar tot un seguit de reunions i contactes per 

perfilar el programa d’activitats de la commemoració dels 50 anys de l’edició del 

recull de poemes La fàbrica (1970-1971) de Miquel Martí i Pol que es celebrarà 

aquest any 2022.  

Pel que fa a les activitats educatives es va enllestir el programa per l’Institut Puig 

Agut de Manlleu per la representació d’una obra teatral per part dels alumnes al 

Museu del Ter de Manlleu. També es va enllestir el programa per l’Institut Miquel 

Martí i Pol de Roda de Ter, amb tallers de recitació i la contractació de la 

companyia teatral Cia. Rau (Jaume Sangrà i Carles Marigó) per la creació d’un 

espectacle multidisciplinari amb els alumnes. 

Pel que fa a les activitats al poble de Roda de Ter es va fer una reunió amb l’Arxiu 

de la Memòria Històrica per el passi de fotografies de la fàbrica La Blava durant el 

proper estiu en una localització a la fresca. 

Pel que fa a les activitats conxorxades amb museus, es va acordar l’estratègia 

comuna amb el Museu del Ter de Manlleu, el Museu Arqueològic de l’Esquerda de 
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Roda, el Museu de la Colònia Vidal de Puig-Reig, la Fàbrica de les Arts Roca Umbert 

de Granollers i el Museu d’Història de Catalunya.  

D’aquesta manera es va iniciar la creació d’un logotip, encarregat a Pompi Studio i 

d’una p{gina web, encarregada a Dad{ Comunica.  

També es van iniciar els contactes per la possible creació d’una ruta liter{ria vora 

el riu Ter amb els Ajuntaments de Roda de Ter, Manlleu i Masies de Roda.  

 

Vídeo entrevista documental a Florenci Crivillé 

Recepció del Fons Florenci Crivillé. El col·leccionista ripollès Florenci Crivillé ha 

donat el seu fons dedicat a Martí i Pol a la Fundació. Durant aquest any s’ha 

ordenat en capses i s’ha iniciat la catalogació amb la voluntat inicial de poder fer un 

acte durant les Jornades Miquel Martí i Pol. Tanmateix, Crivillé, que és gran, va 

preferir no fer un acte presencial perquè és persona de risc. L'acte que es volia fer 

durant les Jornades va transformar-se una entrevista documental, la qual es troba 

en procés de finalització i que podeu consultar de forma oculta al següent enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=0rrG2Gv82EI 

  

Vídeo entrevista documental a Jordi Sarrate 

El diàleg amb Jordi Sarrate que s'havia d'incloure com a acte dins del programa de 

les Jornades MMP s’ha transformat en un projecte d'entrevista documental que es 

dividirà en diversos vídeos. El motiu d’aquesta modificació és perquè l’artista va 

ser sotmès a una operació de cap de risc i va preferir, el dia de l’enc{rrec, de no fer 

un acte en directe. Com que tot va anar bé, ens vam avenir a fer els vídeos. Enguany 

s’ha treballat en el primer, amb diverses visites al seu taller i una entrevista a la 

seu de la Fundació, el qual recull la gènesi de l'espectacle teatral «La Creació» basat 

en el recull 'La fàbrica' i l'edició de 'La fàbrica' (1972). El vídeo es troba en procés 

d’establir el color i els retocs finals i el podeu previsualitzar de forma oculta en el 

següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=QtYhClTBGis 

 

Vídeo promocional de la Visita comentada a la seu i itinerari literari fins La Blava 

La directora de la Fundació, Montse Caralt, fa un tast de la visita comentada que 

ofereix la Fundació. El vídeo l’ha gravat i realitzat Aniol Torrents. Es tracta d’un 

vídeo per promocionar les visites i la Fundació. El vídeo també servirà com a 

campanya publicitària de televisió per a aquest any 2022 i després es compartirà 

per les xarxes socials.  

El podeu previsualitzar de forma oculta al següent enllaç:  

https://www.youtube.com/watch?v=acE935ucI-E 

https://www.youtube.com/watch?v=0rrG2Gv82EI
https://www.youtube.com/watch?v=QtYhClTBGis
https://www.youtube.com/watch?v=acE935ucI-E
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Conceptualització de la Casa Miquel Martí i Pol 

Durant aquest any 2021, la directora de la Fundació Miquel Martí i Pol, Montse 

Caralt, ha treballat en el projecte de conceptualització de la casa museu, com a 

Treball Final de Postgrau del Postgrau en Direcció Estratègia de Museus i Centres 

Patrimonials de la Universitat de Girona. Aquest treball es suma a tota la feina 

realitzada per part de l’Ajuntament de Roda i la Fundació Miquel Martí i Pol per la 

museïtzació de la casa on va viure el poeta a la fàbrica La Blava, seu de la Fundació. 

Rutes literàries obertes a tothom 

Com cada any, la Fundació organitza, en dates espaiades en el temps -primavera, 

estiu i novembre-, rutes literàries obertes a tothom per oferir aquesta activitat més 

enll{ de l’activitat que habitualment ja es concerta amb cita prèvia a l’entitat. 

Enguany aquestes rutes han estat programades el 12 de juny, el 28 d’agost i el 27 

de novembre. La del juny va haver de ser cancel·lada i a les altres dues hi van 

assistir un total de 19 persones. La de l’agost es va haver de posposar degut a una 

onada de calor i 4 de les persones inscrites inicialment no van poder venir degut al 

canvi de data. 

Enquesta per saber les expectatives de les persones que puguin visitar en un futur 

la Casa Miquel Martí i Pol 

El 28 d’abril de 2021 es va fer pública mitjançant les xarxes socials Twitter i 

Facebook de la Fundació una enquesta oberta a tothom feta amb la voluntat de 

conèixer les expectatives de les persones que puguin visitar en un futur la Casa 

Miquel Martí i Pol. L’enquesta es va fer mitjançant Google Forms i tenim 

coneixement que també va córrer per whatsapp. Es va posar interès especial 

perquè l’enquesta arribés, també, a persones residents a Roda de Ter. Del 28 

d’abril al 8 de maig la van respondre 190 usuaris. 

Les preguntes de l’enquesta anaven encarades, per una banda, a conèixer l’opinió 

d’usuaris que poguessin estar interessats en visitar la Casa Miquel Martí i Pol, 

sobre què els agradava més de les cases museu i què els agradaria conèixer sobre 

l’autor. Tot plegat amb la pretesa de tenir coneixement de les expectatives i poder 

correspondre-les amb el projecte museístic. Per l’altra, també es volia conèixer el 

tipus d’usuari que responia l’entrevista i per aquest motiu, es van incloure diverses 

preguntes sobre els coneixements de l’autor i de la matèria. 

Dins els usuaris que van respondre l’enquesta, la gran majoria tenen entre 31 i 90 

anys, aquesta diversitat és força representativa, però cal deixar constància que 

faltaria saber l’opinió explícita d’usuaris d’entre 18 a 30 anys, ja que la seva 

representació és només el 4,8% del total. 

D’aquesta manera, amb els resultats de l’enquesta i sabent què esperen els 

possibles visitants de la Casa Miquel Martí i Pol, permet treballar més 

detalladament i focalitzar-nos per tal de complir les expectatives dels futurs 

visitants. 
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Col·laboracions  

Col·laboració exposició itinerant “Abecedari solidari” 

Un homenatge col·lectiu a Miquel Martí i Pol inspirat en el seu Abecedari, una joia 

solidària. L’exposició presenta les obres d’artistes visuals, poetes, escriptors i 

escriptores a qui s’ha demanat que inspirant-se en algun dels vint-i-sis haikus de 

Martí i Pol els reinterpretin vint anys després, produint una obra nova. L’exposició 

està comissariada per Gabriel Serrano. La Fundació els ha assessorat, els ha 

aportat la biografia de l’autor en forma de cronologia biobibliogr{fica i fotografies 

de la vida i material per a l’exposició.  

 

 

La boira dins nostre de Jordi Lara 

El 13 de novembre Jordi Lara va venir a gravar a la casa-museu (al safareig i al 

jardí) unes escenes per el seu projecte La boira dins nostre de Bubulina Films, un 

videopoema sobre Miquel Martí i Pol que veurà la llum el 2022. 
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Edicions 

- S’ha editat i publicat el llibre Reina de rates: crònica d’una època, de Raquel 

Santanera, guanyadora del Premi de poesia Miquel Martí i Pol de 2020. El 

volum va sortir a l’estiu de 2021 dins la col·lecció La Suda núm. 236 de 

Pagès Editors. 

 

- S’ha editat el Calendari Miquel Martí i Pol 2022. 

- S’ha editat la Postal de Nadal 2021. 

Comunicació, màrqueting i publicitat 

Activitats regulars a Ràdio Vic, Ràdio Ona, Ràdio Roda, notes de premsa, pàgina 

web i xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram).  

Roda de premsa i material de premsa 

La roda de premsa de les Jornades Miquel Martí i Pol es va fer el dia 26 d’octubre 

amb el dossier de premsa que es va fer arribar a tots els mitjans que hi van assistir 

i als que no van poder, se’ls va enviar per correu electrònic.  

Així mateix, tenim una base de dades d’agendes culturals on fem arribar 

regularment la nostra programació.  

També hem fet publicitat de la nostra seu al web de Fem Turisme 

(www.femturisme.cat) on publiquem algunes informacions puntuals a banda de la 

que hi ha sempre al nostre apartat.  

Dinamització de l’oferta educativa amb el Museu de suport territorial 

Enguany hem publicitat l’oferta educativa de la Fundació amb un vídeo que va 

impulsar i editar el Museu del Ter de Manlleu per dinamitzar les diferents ofertes 

dels agents patrimonials del territori. El vídeo es va compartir a finals de juny i a 

principis de setembre i es pot visualitzar al web i al canal Youtube del Museu del 

Ter: «Osona, patrimoni al servei de l’educació»:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZFWFJD4aDsE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFWFJD4aDsE
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Productes de marxandatge 

Puzle de temàtica martipoliana 

La Fundació, juntament amb l’empresa Löndgy va crear el puzle «Cridem qui som i 

que tothom ho escolti», il·lustrat per Dàlia Adillon.  

Dues-centes peces presenten una manifestació de persones que mostren pancartes 

amb versos del poeta. Al centre de la il·lustració apareixen els dos il·lustres 

rodencs Emili Teixidor i Miquel Martí i Pol, envoltat d’activistes i de personatges de 

l’obra del poeta (l’Elionor, en Joan Silencis, la noia rossa que treballa als aspis de la 

f{brica…). Amb aquest projecte s’ha volgut donar a conèixer la faceta d’activista 

social del poeta de Roda de Ter.  

El puzle es pot adquirir a la botiga de la Fundació i també a la botiga en línia de la 

nostra p{gina web, i porta el distintiu d’Eco friendly product. 

 

 

Publicitat 

S’han fet campanyes publicit{ries a:  

- Núvol. El digital de cultura 

- Catorze.cat 

- Osona.com 

- El 9 Nou 

- Mesosona 

 

Dissenys diversos: 

- S’ha dissenyat un cartell especial per a les Jornades Miquel Martí i Pol 2021 

encarregat a Dadà comunica.  

- S’ha fet un disseny adaptat de tots els actes de les Jornades Miquel Martí i 

Pol a les xarxes socials.  

- S’ha fet un cartell per a les activitats de la Fundació seguint un model de 

cartell dissenyat l’any 2020 amb aquesta finalitat 
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- S’ha fet un cartell dels Paraules al vent. Vespres de poesia, a c{rrec de Gibet 

Ramon. 

- S’ha dissenyat una imatge per al festival Estiu a la f{brica: un cartell, un 

programa d’actes i unes carteles informatives i una lona. Disseny a càrrec de 

Pompi Studio. 

- S’ha gestionat la web pel projecte del 2022 «La f{brica 50 anys», que vol 

commemorar els 50 anys de la publicació de La fàbrica. 

Vídeos promocionals:  

- S’ha fet l’enregistrament de l’entrevista a Florenci Crivillé 

- S’ha fet l’enregistrament de l’entrevista a Jordi Sarrate  

- S’ha fet l’enregistrament d’un vídeo promocional per a les visites a la seu de 

la Fundació 

 

Xarxa, col·laboracions, Amics de la Fundació 

Enguany hem treballat molt per fer xarxa i impulsar projectes amb diferents 

agents de manera transversal.  

El 2 de març es va fer una reunió amb l’equip de Reduccions: revista de poesia per 

encaminar el projecte Pas a Dos d’aquest any 2021. 

El dia 24 de març es va portar a terme a la seu de la Fundació una reunió amb els 

veïns del barri del Serrat per explicar què és una Casa Museu. 

El dia 8 d’abril hi va haver una reunió per col·laborar amb el projecte de lectura 

Lèxcit, amb la Montse Aguilar, la qual va donar fruits amb una exposició que va 

tenir lloc a la sala polivalent de la biblioteca Bac de Roda de Roda de Ter, i també 

amb la col·laboració en l’homenatge popular digital dins les Jornades Miquel Martí 

i Pol. 

El 12 de maig es va portar a terme una trobada amb la Fàbrica Roca Umbert de 

Granollers per anar perfilant el projecte La fàbrica 50 anys. En aquest mateix sentit 

es va fer una altra reunió amb el Museu del Ter de Manlleu, que va tenir lloc el dia 

7 d’abril, i el 14 d’octubre hi va haver una reunió amb els diferents agents del 

municipi (Ajuntament de Manlleu, Museu del Ter i mestres) on es va concretar el 

projecte educatiu que tindr{ lloc el 2022 amb l’escola de Manlleu Puig Agut dins el 

marc de La fàbrica 50 anys. 

El festival Encanta de Roda de Ter va fer ús del Jardí de la Fundació com un dels 

seus escenaris, el qual va acollir concerts el dia 25 de maig. 

El dia 19 de juny va tenir lloc una activitat informativa de dinamització 

conjuntament amb la dinamitzadora comunit{ria de l’Ajuntament de Roda de Ter 

amb els veïns del barri del Serrat. Aquesta sessió es va amenitzar amb un Taller 

d’il·lustració de poesia a c{rrec de Gibet Ramon. Prèviament, es va fer una sessió 

amb els tècnics de dinamització comunit{ria de l’Ajuntament que va consistir en 

una visita a l’equipament amb l’explicació de la feina diària de la Fundació. 
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S’ha contractat Núria Armengol perquè dugui a terme el projecte de recerca La 

f{brica, en el qual s’hi ha estat treballant durant tot l’any i veur{ la llum el pròxim 

2022. 

Dues promocions dels alumnes de magisteri de la UVic han fet una visita a la seu 

per conèixer de prop la figura de Miquel Martí i Pol i més concretament el projecte 

Desplegables poètics. Les visites es van concretar el 4 de maig i el 3 de novembre. 

El 18 d’octubre hi va haver una trobada amb l’associació de Roda de Ter Arxiu de la 

Memòria Històrica per dinamitzar la gent de Roda de Ter per fer un recull de 

fotografies vinculades amb la fàbrica Tecla Sala. 

 

El 13 de novembre l’Arnau Moreno i el seu germ{ Oriol van venir a la seu de la 

Fundació a gravar un poema de Miquel Martí i Pol per a l’homenatge popular de les 

Jornades Miquel Martí i Pol 2021. Ja feia uns dies que l’Arnau i l’Oriol assajaven el 

poema i quan ja el tenien ben après el seu pare, en Joan, va gravar-los. Es tracta del 

poema “Avui també”. L’esforç i la const{ncia de l’Arnau ens ensenya que la nostra 

societat ha de treballar per la integració i inclusió de les persones discapacitades. 

 

 

 

- Triescape 

El 17 de desembre es va fer la reunió del projecte Triescape, on es van indicar 

dates límits de 2022 per presentar ja els jocs d’escape room al públic. S’ha 

col·laborat durant tot l’any amb l’empresa La Vola, que porta a terme el projecte, 

prestant assessorament per la decoració i gestió de l’escape de la Fundació.  
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- Consell de Museus d’Osona 

El 29 de juliol, el 21 de setembre i el 21 de desembre es van fer les reunions amb el 

Consell de Museus d’Osona, on es va parlar del Joc de Pistes que l’empresa 

Luxumdi està ideant pels museus osonencs, es va proposar pel dia dels museus del 

2022 oferir dit joc i també de l’emissió d’una sèrie de programes sobre els museus 

a Canal Taronja.     

 

- Espais escrits 

L’1 de març es va assistir a l'Assemblea General d’Espais Escrits i també es va 

participar a la reunió del dia 7 de juny.  

                                                                                     

Així mateix, també hi ha hagut diverses trobades amb l’institut Miquel Martí i Pol 

de Roda de Ter que han donat com a fruits 4 rutes literàries amb els alumnes de 

secundària i un projecte educatiu dins el marc de La fàbrica 50 anys que engloba 

tots els cursos de secundària del centre i que es portarà a terme amb els artistes 

Jaume Sangrà i Carles Marigó. També es faran uns tallers de recitació de poesia a la 

seu de la Fundació.  

També s’han portat a terme dos tallers de creació de poesia amb ADFO (associació 

diversitat funcional d’Osona) i est{ previst que s’estableixi un conveni de 

col·laboració de cara l’any vinent. 

L’empresa Luxmundi ens va visitar per obtenir informació per a poder elaborar un 

joc de pistes impulsat conjuntament amb Osona Turisme, una activitat que es durà 

a terme transversalment i conjuntament amb 11 altres centres culturals osonencs. 
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La Fundació en xifres 

 

182 ACTIVITATS 

 

3.433 PERSONES 

 

16.062  VISUALITZACIONS 

 

 

Inventari d’activitats 

- 42 visites comentades a la seu (el primer cap de setmana de mes i a hores 

concertades)  

- 3 sessions de jocs de pistes per a públic infantil (el primer cap de setmana de mes, 

a demanda)  

- 2 conferències (conferenciants Carme Junyent i Jordi Berenguer)  

- 44 rutes literàries Miquel Martí i Pol (29 d'escolars i 15 rutes per públic general) 

*es tenen en compte tots els grups per ruta encarregada.  

- 46 sessions-grup de tallers literaris (activitat educativa)  

- 4 sessions del taller d’escriptura terapèutica  

- 3 presentacions-recitals de llibres (l'epistolari «Et devia una carta», el recull de 

poemes «Reina de Rates» i Els Vespres Malgastats amb Noemí Morral i Biel 

Barnils).  

- 1 presentació de llibre («Ca la Wenling»)  

- 1 tertúlia literària («Reina de Rates»)  

- 12 recitals de poesia (4 «Paraules al vent. Vespres de poesia», el Sarau Mal gestat, 

3 Amb veu pròpia, «Estimada Marta» i «L'Odissea» -aquest segon coorganitzat, acte 

de presentació dels rapsodes d'«Amb veu pròpia», recital d'«Un hivern plàcid») 

 - 2 tallers literaris no escolars destinats a infants (els enginys eko.poètiks i el taller 

de musicació de poemes)  
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- 1 taula rodona (amb Tordera, Ivette Nadal, Coloma Bertran i Víctor Sunyol) - 3 

concerts poètics (Ivette Nadal, JU i la clausura acte entrega premis amb l'Escola de 

Música El Faristol)  

- 2 converses entre autors («Pas a dos» amb Blanca Llum Vidal i Guim Valls i el 

«Pas a dos» amb Jaume Pòrtules i Pau Sabaté)  

- 4 explicacions sobre autors i poemes en format vídeo (Cicle de poemes comentats 

Verdaguer i Martí i Pol, l'entrevista-documental a Jordi Sarrate i l'entrevista-

documental a Florenci Crivillé)  

- 2 accions digitals (Any Felícia Fuster, Homenatge popular digital)  

- 2 trobades amb els membres del jurat dels premis literaris, artístics i pedagògics  

- 1 acte d'ofrena floral a Miquel Martí i Pol i a Emili Teixidor  

- 1 acte d’entrega dels premis literaris, artístics i pedagògics  

- 2 rutes literàries obertes a tothom i programades durant l'any - 1 espectacle 

literari per a infants («El conillet que volia pa de pessic»)  

- 3 jornades de formació per a guies.  

 

Total activitats: 182*  

 

*En aquest total d'activitats no s'hi ha comptat les activitats portades a terme amb 

motiu de les Jornades Miquel Martí i Pol a Sant Pere de Riudebitlles (6 activitats), a 

Sant Cebrià de Vallalta (1 acte), a Barcelona (1 entrega de premis amb concert). 

 

Comunicació i impacte digital. Dades estadístiques 

 

P{gina web. S’han realitzat de manera satisfactòria dues reunions amb Dad{ per 

actualitzar aspectes del web de la Fundació. 

S’ha nodrit el web amb 75 entrades (20 notícies i 55 activitats). 

La imatge següent mostra el gràfic de visites que ha rebut la pàgina web 

www.miquelmartiipol.cat durant l’any 2021. Font: CDMON. 

 

 

 

 

http://www.miquelmartiipol.cat/
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Enguany hi ha hagut un total de 81.102 visites. El mes que el web ha rebut més 

visites és el novembre (9.130) coincidint amb les Jornades Miquel Martí i Pol 2021. 

 

Visites web 

 

Gr{fic amb l’evolució de visites al web de la Fundació durant els darrers sis anys. 

Si fem una comparació de dades amb els nombres de visites d’anys anteriors, 

observem que el nombre de visites ha augmentat progressivament. El 2020 es 

creia que l’augment de visites podia ser degut al confinament domiciliari, tot i així, 

veiem que el 2021 les visites han seguit augmentant.   
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Xarxes socials 

Facebook 

S’ha fet difusió de 256 publicacions a Facebook que han divulgat la 

figura, l’obra i actes relacionats amb l’autor i l’activitat de la Fundació.  

El nombre de seguidors de la pàgina és de 1.389 i, per tant, enguany 46             

usuaris nous s’han volgut afiliar a la xarxa social. 

Twitter 

S’ha fet difusió de 358 publicacions a Twitter amb informació 

relacionada amb l’obra, la figura o els actes sobre l’autor. El nombre de 

seguidors a la xarxa social és de 2.114. L’any passat el nombre de 

seguidors era de 1.936, doncs, un total 102 de 178 usuaris nous s’han volgut afiliar 

a la xarxa social durant l’any. Les visites al perfil han arribat a 42.436 (més del 

doble de l’any anterior, que havien estat 19.384). 

Instagram 

El nombre de seguidors a la xarxa social és de 1.373. S’han penjat 12 

vídeos a Instagram TV i s’han publicat 123 posts. Enguany s’han afiliat 

271 seguidors nous. 

 

YouTube 

Actualment, hi ha 470 subscriptors al canal de la Fundació, 192 dels 

quals són nous subscriptors d’aquest darrer any. L’any passat el canal 

tenia 278 subscriptors. Aquest any hi ha hagut un total de 26.094 

visualitzacions als vídeos del canal i s’han penjat 8 vídeos nous. 

 

Estadístiques de públics 

Rutes literàries, tallers i visites a la seu  

 

RUTA LITERARIA PRIMÀRIA 

DATA ASSISTENTS GRUPS CURS 

31/05/2021 41 2 grups 6è primària 

10/06/2021 21 1 grup 6è primària 

18/10/2021 48 2 grups 3r primària 

19/10/2021 24 1 grup 4t primària 
TOTAL: 134 
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RUTA LITERARIA SECUNDÀRIA 

DATA ASSISTENTS GRUPS CURS 

11/03/2021 37 2 grups 3r ESO 

12/03/2021 63 4 grups 4t ESO 

23/04/2021 83 4 grups 2n ESO 

07/06/2021 51 2 grups 1r ESO 

09/06/2021 26 1 grup 1r ESO 

10/06/2021 38 2 grups 3r ESO 

14/06/2021 26 1 grup 3r ESO 

15/06/2021 60 3 grups 3r ESO 

08/11/2021 25 1 grup 4t ESO 

09/11/2021 50 2 grups 4t ESO 

24/11/2021 30 1 grup 3r ESO 
TOTAL: 489 

 

RUTA LITERÀRIA PÚBLIC GENERAL 

DATA ASSISTENTS GRUPS 

08/05/2021 6 1 grup 

18/05/2021 15 1 grup 
04/06/2021 21 1 grup 

14/08/2021 7 1 grup 

28/08/2021 9 1 grup 

27/11/2021 10 1 grup 

23/10/2021 40 2 grups 

31/10/2021 9 1 grup 

25/11/2021 50 2 grups 

27/11/2021 10 1 grup 

03/12/2021 10 1 grup 

15/12/2021 40 2 grups 
TOTAL: 227 

 

TALLERS INFANTIL I PRIMÀRIA 

ACTIVITAT DATA 
ASSISTE

NTS GRUPS CURS 

Desplegables poètics 18/03/2021 20 1 grup 2n primària 

Desplegables poètics 19/03/2021 21 1 grup 2n primària 

Poesia i impremta  22/03/2021 18 1 grup 5è primària 

Poesia i impremta  23/03/2021 18 1 grup 5è primària 

Poesia impremta  24/03/2021 18 1 grup 5è primària 

Desplegables poètics 12/04/2021 30 1 grup 1r primària 

Desplegables poètics 13/04/2021 27 1 grup 1r primària 

Desplegables poètics 14/04/2021 100 4 grups 2n primària 

Sonen poemes  09/04/2021 24 1 grup 5è primària 
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Sonen poemes  09/04/2021 24 1 grup 5è primària 

Sonen poemes  21/04/2021 18 1 grup 5è primària 

Sonen poemes  04/05/2021 39 2 grups P5 

Sonen poemes  14/05/2021 16 1 grup 5è primària 

Sonen poemes  14/05/2021 17 1 grup 5è primària 

Sonen poemes  14/05/2021 15 1 grup 5è primària 
«Em dic Miquel i sóc 
poeta!». Sessió de conta 
poemes i contes. 

19/05/2021 21 1 grup 5è primària 

«Em dic Miquel i sóc 
poeta!». Sessió de conta 
poemes i contes. 

25/05/2021 133 7 grups P3, P4, P5 

Desplegables poètics 01/06/2021 19 1 grup P5 

Sonen poemes  02/06/2021 23 1 grup 5è primària 
«Em dic Miquel i sóc 
poeta!». Sessió de conta 
poemes i contes. 

20/10/2021 21 1 grup P5 

Poesia i impremta 26/10/2021 12 1 grup 3er primària 

Poesia i impremta 27/10/2021 22 1 grup 4art primària 
Desplegables poètics 05/11/2021 27 2 grups 1r i 2n de 

primària 

Desplegables poètics 17/11/2021 20 1 grup P5 

Desplegables poètics 18/11/2021 20 1 grup P5 
«Em dic Miquel i sóc 
poeta!». Sessió de conta 
poemes i contes. 
 

23/11/2021 47 3 grups P3, P4 i P5 

TOTAL: 770 

 

TALLERS SECUNDÀRIA 

ACTIVITAT DATA ASSISTENTS GRUPS CURS 

Recitació poètica 23/04/2021 80 4 grups 1r ESO 
TOTAL: 80 

 

TALLERS ADULTS 

ACTIVITAT DATA ASSISTENTS GRUPS 

Poesia i impremta 19/06/2021 11 1 grup 

Il·lustració i poesia 18/08/2021 20 1 grup 
TOTAL: 31 
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VISITES A LA SEU DE LA FUNDACIÓ 

ACTIVITAT DATA ASSISTENTS GRUPS 

Visites seu 2021 189 37 grups 
 

 

Públic assistent/inscrit als actes organitzats 

 

VISITES A LA SEU DE LA FUNDACIÓ 

ACTIVITAT DATA PÚBLIC ASSISTENT 

Conferència Carme Junyent 8 d’abril 63 

Presentació llibre Ca la Wenling 27 d’abril 15 

Et devia una carta 29 de maig 66 

Taller d’escriptura terapèutica maig i juny 12 

Vespres Malgastats 4 de juny 40 

Paraules al vent 18 de juny 32 

Paraules al vent / Sarau Mal gestat 4 de juliol 80 

Pas a dos. La Ilíada 2 de juliol 32 

Odissea. Lluís Soler 3 de juliol 80 

Paraules al vent  (Folgueroles) 9 de juliol 40 

Estiu a la fàbrica. Taula rodona 15 de juliol 21 

Estiu a la fàbrica. Concert Ivette Nadal 15 de juliol 40 

Estiu a La fàbrica. Raquel Santanera 16 de juliol 75 

Estiu a La fàbrica. Lluís Soler 16 de juliol 210 

Acte deliberació premi d’il·lustració juliol 3 

Acte deliberació premis 27 octubre 7 

Jornades MMP 
Presentació Amb veu pròpia 

3 de novembre 20 

Jornades MMP 
Un hivern plàcid 

6 de novembre 108 

Conferència Jordi Berenguer 7 de novembre 14 
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Jornades MMP 
Amb veu pròpia Vic 

12 de novembre 60 

Jornades MMP 
Taller de cançons  

13 de novembre 24 

Jornades MMP 
Concert Ju 

13 de novembre 85 

Jornades MMP 
Homenatge cementiri 

14 de novembre 46 

Jornades MMP 
Entrega de premis 

14 de novembre 106 

Jornades MMP 
Pas a dos 

19 de novembre 8 

Jornades MMP 
El conillet que volia pa de pessic 

20 de novembre 190 

Jornades MMP 
Tertúlia Reina de Rates 

25 de novembre 17 

Jornades MMP 
Amb veu pròpia (Tavèrnoles) 

26 de novembre 19 

Total  1.513 

 

 

Visualitzacions total d’activitat digital 

Vídeo Data dels 
vídeos 

Youtube Instagram Total 

'Desplegables 
poètics. Una 
proposta 
educativa per a 
infants de 4 a 8 
anys' 

04.02.2021 431 345 776 

Joc de pistes 
«Tot està per 
fer i tot és 
possible» per 
descobrir 
Miquel Martí i 
Pol en família! 

07.04.2021 177 129 306 

Conferència 
«Serveix 

08.04.2021 13.859  13.859 
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d'alguna cosa 
manipular el 
gènere en la 
llengua?», a 
càrrec de 
Carme Junyent 
Pas a dos LA 
ILÍADA 

02.07.2021 139  139 

«Aquesta 
espera d’ara té 
la força de 
l’aigua…» de 
Miquel Martí i 
Pol comentat 
per Glòria Coll 

30.09.2021 57 158 215 

«V [cinquè 
sentit]» de 
Miquel Martí i 
Pol comentat 
per Núria 
Armengol 

07.10.2021 95 137 223 

Conferència 
«Nous apunts 
per entendre 
Miquel Martí i 
Pol» a càrrec de 
Jordi 
Berenguer 
Queraltó. 

11.11.2021 447  447 

Pas a dos: 
"Aquesta serp 
no és una" 

19.11.2021 97  97 

 

 

 

 

El total de públic entre rutes, tallers, visites i activitats és de 3.433 persones. 

 

El total de visualitzacions de l’activitat digital del 2021 és de 16.062.  
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Patronat, recursos humans i gestions administratives  

Reunions del Patronat de la Fundació Miquel Martí i Pol: 

• Reunió de Patronat de la Fundació Miquel Martí i Pol (15.03.2021). Mitjançant 

Zoom. 

• Reunió explicativa sobre el Projecte arquitectònic de la Casa Miquel Martí i Pol. 

Presentació de l’arquitecte Manel Alcubierre (24.032021). Mitjançant Zoom.  

 

• Reunió entre la Biblioteca Bac de Roda i la Fundació Miquel Martí i Pol 

(04.03.2021). Mitjançant Zoom. S’explica el desenvolupament de la catalogació de 

l’arxiu del Llegat Miquel Martí i Pol. 

  

 

Convenis: 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Roda de Ter, per unanimitat dels 

assistents, acorda establir un conveni que té per objecte regular la Subvenció 

Nominativa per import de 20.000,00 euros concedida a la Fundació Privada Miquel 

Martí i Pol per a promoure, recollir, programar i executar projectes, iniciatives i 

accions que serveixin per a la promoció i la difusió de la figura i obra del poeta i 

vetllar per la protecció i conservació del Llegat Miquel Martí i Pol. 

 

Formació personal de la Fundació 

- Curs «La mediació poètica» a Tantàgora, a càrrec de Maica Bernal i Isabel 

Muntañá. 30 de gener i 6 de febrer. Assisteix Anna Miralpeix. 

- Curs de Lightroom, a càrrec de Xevi Vilaregut. 20 i 29 de setembre. 

Assisteixen al curs Núria Armengol, Mercè Franquesa i Anna Miralpeix.   
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Campanyes Mailchimp 

 

Assumpte Data Audiència Oberts Clics enllaç 

Premi ARC de 

narrativa infantil i 

juvenil 2021 

16/02/202

1 

Escoles 

Osona** 

19 1 https://us17.admin.

mailchimp.com/cam

paigns/show?id=53

32790 

  

Properes activitats 

març 2021 

26/02/202

1 

General 214 22 https://us17.admin.

mailchimp.com/cam

paigns/show?id=53

43354 

  

Properes activitats 27/04/202

1 

General 199 23 https://us17.admin.

mailchimp.com/cam

paigns/show?id=53

54594 

https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5332790
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5332790
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5332790
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5332790
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5343354
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5343354
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5343354
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5343354
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5354594
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5354594
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5354594
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5354594


Memòria d’activitats 2021 

56 
 

  

Recordatori Premi 

ARC de narrativa 

infantil i juvenil 

2021 

20/05/202

1 

Escoles 

Osona** 

16 2 https://us17.admin.

mailchimp.com/cam

paigns/show?id=53

62314 

  

Presentació Et devia 

una carta 

26/05/202

1 

General 159 0 https://us17.admin.

mailchimp.com/cam

paigns/show?id=53

64190 

  

Premis literaris i 

properes activitats 

juny 2021 

17/06/202

1 

General 187 16 https://us17.admin.

mailchimp.com/cam

paigns/show?id=53

67538 

  

Activitats d'aquest 28/06/202 General 188 11 https://us17.admin.

https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5362314
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5362314
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5362314
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5362314
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5364190
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5364190
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5364190
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5364190
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5367538
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5367538
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5367538
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5367538
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5578098
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cap de setmana (2, 3 

i 4 de juliol) 

1 mailchimp.com/cam

paigns/show?id=55

78098 

  

Oferta educativa 21-

22 

16/04/202

1 

General 159 1 https://us17.admin.

mailchimp.com/cam

paigns/show?id=53

51514 

  

Oferta educativa 21-

22 

29/06/202

1 

Escoles 191 5 https://us17.admin.

mailchimp.com/cam

paigns/show?id=55

78586 

  

Estiu a la fàbrica 

general 

5/07/2021 General 260 32 https://us17.admin.

mailchimp.com/cam

paigns/show?id=55

80762 

https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5351514
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5351514
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5351514
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5351514
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5578586
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5578586
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5578586
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5578586
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5580762
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5580762
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5580762
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5580762
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Estiu a la fàbrica 

general recordatori 

13/07/202

1 

General 150 15 https://us17.admin.

mailchimp.com/cam

paigns/show?id=55

82802 

  

Oferta educativa 

setembre 2021 

(curs 21-22) 

06/09/202

1 

Escoles 225 12 https://us17.admin.

mailchimp.com/cam

paigns/show?id=55

98602 

  

Homenatge popular 

digital 2021_escoles 

02/11/202

1 

Escoles 169 23 https://us17.admin.

mailchimp.com/cam

paigns/show?id=56

16862 

  

Jornades Miquel 02/11/202 General 235 41 https://us17.admin.

https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5582802
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5582802
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5582802
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5582802
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5598602
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5598602
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5598602
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5598602
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5616862
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5616862
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5616862
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5616862
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5616946
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Martí i Pol 2021 1 mailchimp.com/cam

paigns/show?id=56

16946 

  

Jornades Miquel 

Martí i Pol 2021 

(segona quinzena) 

15/11/202

1 

General 180 18 https://us17.admin.

mailchimp.com/cam

paigns/show?id=56

17986 

  

 

*General: Aquest públic té 451 contactes. 420 són subscriptors. Escoles: Aquest públic té 491 contactes. 419 són subscriptors. 

**Escoles d’Osona: 58 contactes. 

 

 

 

 

https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5617986
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5617986
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5617986
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=5617986
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Recull de premsa 

Titular o títol de 
l’article 

Mitjà  Autor/a Data Enllaç si es disposa 

«Sempre a punt! 
literatura més enllà de 
les aules» 

Perspectiva413 
 

Montse Caralt 13/01/2021 https://www.rosasensat.org/revista/perspectiva-
413/ 
 

«Sempre a punt! 
literatura més enllà de 
les aules» 

Abacus 
Cooperativa 

Montse Caralt 01/02/2021 https://cooperativa.abacus.coop/ca/comunitats/co
munitat-educativa/coneixement-compartit-
educativa/sempre-a-punt-litearura-mes-enlla-de-
les-aules/  

«Una visita molt 
especial» 

Barcanova 
Editorial 

Ramon Besora 02/02/2021 https://blog.barcanovainfantilijuvenil.cat/?p=2632 
 

«Quan la carta és un 
poema» 

El punt Avui David Castillo 03/02/2021 http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-
cultura/1917717-quan-la-carta-es-un-poema.html 
 

«Grup 62 publica sis 
noves edicions de l'obra 
de Miquel Martí i Pol  ۚ » 

Ona digital redacció 03/02/2021 https://osona.onadigital.cat/news/id/rcvic_news_9
77 
 

https://www.rosasensat.org/revista/perspectiva-413/
https://www.rosasensat.org/revista/perspectiva-413/
https://cooperativa.abacus.coop/ca/comunitats/comunitat-educativa/coneixement-compartit-educativa/sempre-a-punt-litearura-mes-enlla-de-les-aules/
https://cooperativa.abacus.coop/ca/comunitats/comunitat-educativa/coneixement-compartit-educativa/sempre-a-punt-litearura-mes-enlla-de-les-aules/
https://cooperativa.abacus.coop/ca/comunitats/comunitat-educativa/coneixement-compartit-educativa/sempre-a-punt-litearura-mes-enlla-de-les-aules/
https://cooperativa.abacus.coop/ca/comunitats/comunitat-educativa/coneixement-compartit-educativa/sempre-a-punt-litearura-mes-enlla-de-les-aules/
https://blog.barcanovainfantilijuvenil.cat/?p=2632
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1917717-quan-la-carta-es-un-poema.html
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1917717-quan-la-carta-es-un-poema.html
https://osona.onadigital.cat/news/id/rcvic_news_977
https://osona.onadigital.cat/news/id/rcvic_news_977
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«Es publiquen les cartes 
de Martí i Pol i Joan 

Oliver» 

TV3 Reportatge 
d’Ignasi Gaya 

05/02/2021 https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/es
-publiquen-les-cartes-de-marti-i-pol-i-joan-oliver-i-
tambe-les-de-merce-rodoreda-i-anna-
muria/video/6082967/ 

 
 

«Un llibre recull la 
correspondència entre 

Martí i Pol i Joan 
Oliver» 

El 9 Nou Portada 08/02/2021 

 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/es-publiquen-les-cartes-de-marti-i-pol-i-joan-oliver-i-tambe-les-de-merce-rodoreda-i-anna-muria/video/6082967/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/es-publiquen-les-cartes-de-marti-i-pol-i-joan-oliver-i-tambe-les-de-merce-rodoreda-i-anna-muria/video/6082967/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/es-publiquen-les-cartes-de-marti-i-pol-i-joan-oliver-i-tambe-les-de-merce-rodoreda-i-anna-muria/video/6082967/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/es-publiquen-les-cartes-de-marti-i-pol-i-joan-oliver-i-tambe-les-de-merce-rodoreda-i-anna-muria/video/6082967/
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«L’amistat de dos 
poetes» 

El 9 Nou Pàgina sencera 08/02/2021 

 
«El llibre de la 

setmana» 
Diari ARA Jordi Llavina 20/02/2021 

 
«Roger Canadell: Els 

fills també són mestres» 
Diari ARA Francesc Orteu 24/02/2021 https://criatures.ara.cat/familia/entrevista-

paternitat-roger-canadell-professor-
filoleg_128_3877659.html?utm_campaign=echobox&
utm_medium=social&utm_source=Twitter#Echobox
=1614169110 
 

https://criatures.ara.cat/familia/entrevista-paternitat-roger-canadell-professor-filoleg_128_3877659.html?utm_campaign=echobox&utm_medium=social&utm_source=Twitter#Echobox=1614169110
https://criatures.ara.cat/familia/entrevista-paternitat-roger-canadell-professor-filoleg_128_3877659.html?utm_campaign=echobox&utm_medium=social&utm_source=Twitter#Echobox=1614169110
https://criatures.ara.cat/familia/entrevista-paternitat-roger-canadell-professor-filoleg_128_3877659.html?utm_campaign=echobox&utm_medium=social&utm_source=Twitter#Echobox=1614169110
https://criatures.ara.cat/familia/entrevista-paternitat-roger-canadell-professor-filoleg_128_3877659.html?utm_campaign=echobox&utm_medium=social&utm_source=Twitter#Echobox=1614169110
https://criatures.ara.cat/familia/entrevista-paternitat-roger-canadell-professor-filoleg_128_3877659.html?utm_campaign=echobox&utm_medium=social&utm_source=Twitter#Echobox=1614169110
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Roda vol recuperar la 
visita guiada a La Blava 
i la Fundació Martí i Pol 

El 9 Nou Jordi Vilarrodà 05/03/2021 

 
«Convoquen la 37a 

edició del Premi Martí i 
Pol de poesia» 

El 9 Nou Jordi Vilarrodà 05/03/2021 

 
L'Ajuntament de Roda 

de Ter i la Fundació 
MMP convoquen els 

Premis literaris, 
artístics i pedagògics 

2021 

www.rodadeter.ca
t 

redacció 10/03/2021 https://www.rodadeter.cat/actualitat/noticies/laju
ntament-de-roda-de-ter-i-la-fundacio-mmp-
convoquen-els-premis-literaris-artistics-i-
pedagogics-2021  

https://www.rodadeter.cat/actualitat/noticies/lajuntament-de-roda-de-ter-i-la-fundacio-mmp-convoquen-els-premis-literaris-artistics-i-pedagogics-2021
https://www.rodadeter.cat/actualitat/noticies/lajuntament-de-roda-de-ter-i-la-fundacio-mmp-convoquen-els-premis-literaris-artistics-i-pedagogics-2021
https://www.rodadeter.cat/actualitat/noticies/lajuntament-de-roda-de-ter-i-la-fundacio-mmp-convoquen-els-premis-literaris-artistics-i-pedagogics-2021
https://www.rodadeter.cat/actualitat/noticies/lajuntament-de-roda-de-ter-i-la-fundacio-mmp-convoquen-els-premis-literaris-artistics-i-pedagogics-2021
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Edicions 62 reedita 
l’obra de Miquel Martí i 

Pol 

El 9 Nou Jordi Vilarrodà 03/04/2021 https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-
gent/edicions-62-reedita-lobra-de-miquel-marti-i-
pol/  

Titelles, jocs i enigmes, 
la nova proposta de la 

Fundació Miquel Martí i 
Pol per acostar la 
poesia als infants 

Notícies 324 redacció 19/04/2021 https://www.ccma.cat/324/titelles-jocs-i-enigmes-
la-nova-proposta-de-la-fundacio-miquel-marti-i-pol-
per-acostar-la-poesia-als-infants/noticia/3092042/  

Tallers de poesia a la 
biblioteca de Torelló 

Setmanari Torelló Èrica Palomares 23/04/2021 

 
Nous Cursos a la 

Fundació Miquel Martí i 
Pol 

Canal Taronja redacció 26/04/2021 http://www.canaltaronja.cat/osona/nous-cursos-a-
la-fundacio-miquel-marti-i-pol/  

Roda de Ter xifra en 
290.000 euros el 

projecte de millora i 
museïtzació de la futura 
casa-museu de Miquel 

Notícies 324 redacció 07/06/2021 https://www.ccma.cat/324/roda-de-ter-xifra-en-
290-000-euros-el-projecte-de-millora-i-museitzacio-
de-la-futura-casa-museu-de-miquel-marti-i-
pol/noticia/3103066/  

https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/edicions-62-reedita-lobra-de-miquel-marti-i-pol/
https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/edicions-62-reedita-lobra-de-miquel-marti-i-pol/
https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/edicions-62-reedita-lobra-de-miquel-marti-i-pol/
https://www.ccma.cat/324/titelles-jocs-i-enigmes-la-nova-proposta-de-la-fundacio-miquel-marti-i-pol-per-acostar-la-poesia-als-infants/noticia/3092042/
https://www.ccma.cat/324/titelles-jocs-i-enigmes-la-nova-proposta-de-la-fundacio-miquel-marti-i-pol-per-acostar-la-poesia-als-infants/noticia/3092042/
https://www.ccma.cat/324/titelles-jocs-i-enigmes-la-nova-proposta-de-la-fundacio-miquel-marti-i-pol-per-acostar-la-poesia-als-infants/noticia/3092042/
http://www.canaltaronja.cat/osona/nous-cursos-a-la-fundacio-miquel-marti-i-pol/
http://www.canaltaronja.cat/osona/nous-cursos-a-la-fundacio-miquel-marti-i-pol/
https://www.ccma.cat/324/roda-de-ter-xifra-en-290-000-euros-el-projecte-de-millora-i-museitzacio-de-la-futura-casa-museu-de-miquel-marti-i-pol/noticia/3103066/
https://www.ccma.cat/324/roda-de-ter-xifra-en-290-000-euros-el-projecte-de-millora-i-museitzacio-de-la-futura-casa-museu-de-miquel-marti-i-pol/noticia/3103066/
https://www.ccma.cat/324/roda-de-ter-xifra-en-290-000-euros-el-projecte-de-millora-i-museitzacio-de-la-futura-casa-museu-de-miquel-marti-i-pol/noticia/3103066/
https://www.ccma.cat/324/roda-de-ter-xifra-en-290-000-euros-el-projecte-de-millora-i-museitzacio-de-la-futura-casa-museu-de-miquel-marti-i-pol/noticia/3103066/
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Martí i Pol 

Roda de Ter s'alia amb 
la Fundació Miquel 

Martí i Pol per 
recuperar l'entorn de la 

fàbrica com a espai 
cultural i social 

Notícies 324 redacció 05/07/2021 https://www.ccma.cat/324/roda-de-ter-salia-amb-
la-fundacio-miquel-marti-i-pol-per-recuperar-
lentorn-de-la-fabrica-com-a-espai-cultural-i-
social/noticia/3108287/  

Roda de Ter s’alia amb 
la Fundació Miquel 

Martí i Pol per 
recuperar l’entorn de la 

fàbrica com a espai 
cultural i social 

LaRepública redacció 05/07/2021 https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/roda-
de-ter-salia-amb-la-fundacio-miquel-marti-i-pol-
per-recuperar-lentorn-de-la-fabrica-com-a-espai-
cultural-i-social/  

Estiu a La fàbrica Catorze.cat redacció 08/07/2021 https://www.catorze.cat/biblioteca/tornem-a-la-
fabrica-de-marti-i-pol-163375/  

Objectiu: omplir de 
cultura l'entorn de la 

fàbrica de Roda de Ter 

Osona.com Osona.com 08/07/2021 https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/66286
/objectiu-omplir-cultura-entorn-fabrica-roda-ter  

https://www.ccma.cat/324/roda-de-ter-salia-amb-la-fundacio-miquel-marti-i-pol-per-recuperar-lentorn-de-la-fabrica-com-a-espai-cultural-i-social/noticia/3108287/
https://www.ccma.cat/324/roda-de-ter-salia-amb-la-fundacio-miquel-marti-i-pol-per-recuperar-lentorn-de-la-fabrica-com-a-espai-cultural-i-social/noticia/3108287/
https://www.ccma.cat/324/roda-de-ter-salia-amb-la-fundacio-miquel-marti-i-pol-per-recuperar-lentorn-de-la-fabrica-com-a-espai-cultural-i-social/noticia/3108287/
https://www.ccma.cat/324/roda-de-ter-salia-amb-la-fundacio-miquel-marti-i-pol-per-recuperar-lentorn-de-la-fabrica-com-a-espai-cultural-i-social/noticia/3108287/
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/roda-de-ter-salia-amb-la-fundacio-miquel-marti-i-pol-per-recuperar-lentorn-de-la-fabrica-com-a-espai-cultural-i-social/
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/roda-de-ter-salia-amb-la-fundacio-miquel-marti-i-pol-per-recuperar-lentorn-de-la-fabrica-com-a-espai-cultural-i-social/
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/roda-de-ter-salia-amb-la-fundacio-miquel-marti-i-pol-per-recuperar-lentorn-de-la-fabrica-com-a-espai-cultural-i-social/
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/roda-de-ter-salia-amb-la-fundacio-miquel-marti-i-pol-per-recuperar-lentorn-de-la-fabrica-com-a-espai-cultural-i-social/
https://www.catorze.cat/biblioteca/tornem-a-la-fabrica-de-marti-i-pol-163375/
https://www.catorze.cat/biblioteca/tornem-a-la-fabrica-de-marti-i-pol-163375/
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/66286/objectiu-omplir-cultura-entorn-fabrica-roda-ter
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/66286/objectiu-omplir-cultura-entorn-fabrica-roda-ter
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Raquel Santanera 
presenta el llibre 

guanyador del 36è 
premi Martí i Pol 

El 9 Nou Jordi Vilarrodà 19/07/2021 

 
Tot viatjant des del sofà 

de casa 
El 9 Nou Sílvia Aymerich-

Lemos 
13/08/2021 
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Edicions 62 recull en 
dos volums l'obra 

poètica de Miquel Martí 
i Pol 

Notícies 324  redacció 07/09/2021 https://www.ccma.cat/324/edicions-62-recull-en-
dos-volums-lobra-poetica-de-miquel-marti-i-
pol/noticia/3116748/  

La Fundació Miquel 
Martí i Pol i la Fundació 

Jacint Verdaguer 
presenten el II Cicle de 

Poemes comentats 

Verdaguer.cat redacció 21/09/2021 https://www.verdaguer.cat/noticies/la-fundacio-
miquel-marti-i-pol-i-la-fundacio-jacint-verdaguer-
presenten-el-ii-cicle-de-poemes-comentats/378  

Les Jornades Miquel 
Martí i Pol recuperen el 
format presencial i es 

faran a més poblacions 

Notícies 324  redacció 26/10/2021 https://www.ccma.cat/324/les-jornades-miquel-
marti-i-pol-recuperen-el-format-presencial-i-es-
faran-a-mes-poblacions/noticia/3126220/  

Mig centenar d'artistes 
homenatgen Miquel 

Martí i Pol en una 
exposició on 

reinterpreten els seus 
'haikus' 

Notícies 324  redacció 04/11/2021 https://www.ccma.cat/324/mig-centenar-dartistes-
homenatgen-miquel-marti-i-pol-en-una-exposicio-
on-reinterpreten-els-seus-haikus/noticia/3127966/  

Al novembre, Miquel 
Martí i Pol 

Catorze.cat redacció 04/11/2021 https://www.catorze.cat/biblioteca/al-novembre-
miquel-marti-i-pol-169142/  

Les Jornades Miquel 
Martí i Pol despleguen 
25 actes durant tot el 
mes, als 18 anys de la 

seva mort 

El 9 Nou Jordi Vilarrodà 06/11/2021 https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-
gent/les-jornades-miquel-marti-i-pol-despleguen-
25-actes-durant-tot-el-mes-als-18-anys-de-la-seva-
mort/  

https://www.ccma.cat/324/edicions-62-recull-en-dos-volums-lobra-poetica-de-miquel-marti-i-pol/noticia/3116748/
https://www.ccma.cat/324/edicions-62-recull-en-dos-volums-lobra-poetica-de-miquel-marti-i-pol/noticia/3116748/
https://www.ccma.cat/324/edicions-62-recull-en-dos-volums-lobra-poetica-de-miquel-marti-i-pol/noticia/3116748/
https://www.verdaguer.cat/noticies/la-fundacio-miquel-marti-i-pol-i-la-fundacio-jacint-verdaguer-presenten-el-ii-cicle-de-poemes-comentats/378
https://www.verdaguer.cat/noticies/la-fundacio-miquel-marti-i-pol-i-la-fundacio-jacint-verdaguer-presenten-el-ii-cicle-de-poemes-comentats/378
https://www.verdaguer.cat/noticies/la-fundacio-miquel-marti-i-pol-i-la-fundacio-jacint-verdaguer-presenten-el-ii-cicle-de-poemes-comentats/378
https://www.ccma.cat/324/les-jornades-miquel-marti-i-pol-recuperen-el-format-presencial-i-es-faran-a-mes-poblacions/noticia/3126220/
https://www.ccma.cat/324/les-jornades-miquel-marti-i-pol-recuperen-el-format-presencial-i-es-faran-a-mes-poblacions/noticia/3126220/
https://www.ccma.cat/324/les-jornades-miquel-marti-i-pol-recuperen-el-format-presencial-i-es-faran-a-mes-poblacions/noticia/3126220/
https://www.ccma.cat/324/mig-centenar-dartistes-homenatgen-miquel-marti-i-pol-en-una-exposicio-on-reinterpreten-els-seus-haikus/noticia/3127966/
https://www.ccma.cat/324/mig-centenar-dartistes-homenatgen-miquel-marti-i-pol-en-una-exposicio-on-reinterpreten-els-seus-haikus/noticia/3127966/
https://www.ccma.cat/324/mig-centenar-dartistes-homenatgen-miquel-marti-i-pol-en-una-exposicio-on-reinterpreten-els-seus-haikus/noticia/3127966/
https://www.catorze.cat/biblioteca/al-novembre-miquel-marti-i-pol-169142/
https://www.catorze.cat/biblioteca/al-novembre-miquel-marti-i-pol-169142/
https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/les-jornades-miquel-marti-i-pol-despleguen-25-actes-durant-tot-el-mes-als-18-anys-de-la-seva-mort/
https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/les-jornades-miquel-marti-i-pol-despleguen-25-actes-durant-tot-el-mes-als-18-anys-de-la-seva-mort/
https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/les-jornades-miquel-marti-i-pol-despleguen-25-actes-durant-tot-el-mes-als-18-anys-de-la-seva-mort/
https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/les-jornades-miquel-marti-i-pol-despleguen-25-actes-durant-tot-el-mes-als-18-anys-de-la-seva-mort/
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Arrenquen les jornades 
anuals Miquel Martí i 

Pol 

Núvol.com Àngels Masqué 08/11/2021 https://www.nuvol.com/llibres/arrenquen-les-
jornades-anuals-de-miquel-marti-i-pol-216596  

El duet The Tyets 
guanya el Premi Miquel 

Martí i Pol a la millor 
poesia musicada 

NacióDigital redacció 15/11/2021 https://www.naciodigital.cat/noticia/227040/the-
tyets-premi-marti-pol  

El premi Miquel Martí i 
Pol impulsa el debut de 

la jove poeta Clara 
Ballart 

El 9 Nou Jordi Vilarrodà 16/11/2021 https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/el-
premi-miquel-marti-i-pol-impulsa-el-debut-de-la-
jove-poeta-clara-ballart/  

[VÍDEO] Clara Ballart 
guanya el 37è Premi 

Miquel Martí i Pol 

El 9 Nou Clàudia Dinarès, 
Èrica Palomares 

16/11/2021 https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-
gent/video-clara-ballart-guanya-el-37e-premi-
miquel-marti-i-pol/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nuvol.com/llibres/arrenquen-les-jornades-anuals-de-miquel-marti-i-pol-216596
https://www.nuvol.com/llibres/arrenquen-les-jornades-anuals-de-miquel-marti-i-pol-216596
https://www.naciodigital.cat/noticia/227040/the-tyets-premi-marti-pol
https://www.naciodigital.cat/noticia/227040/the-tyets-premi-marti-pol
https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/el-premi-miquel-marti-i-pol-impulsa-el-debut-de-la-jove-poeta-clara-ballart/
https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/el-premi-miquel-marti-i-pol-impulsa-el-debut-de-la-jove-poeta-clara-ballart/
https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/el-premi-miquel-marti-i-pol-impulsa-el-debut-de-la-jove-poeta-clara-ballart/
https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/video-clara-ballart-guanya-el-37e-premi-miquel-marti-i-pol/
https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/video-clara-ballart-guanya-el-37e-premi-miquel-marti-i-pol/
https://el9nou.cat/osona-ripolles/cultura-i-gent/video-clara-ballart-guanya-el-37e-premi-miquel-marti-i-pol/
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Anuncis 

Mitjà Data Captura 

Més Osona 13 – 19 abril 
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Més Osona 6 – 12 juliol 

 
Més Osona 14 – 20 juliol 
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Núvol.com  Banner animat robapàgines  
Del 8 al 14 de novembre 

 
Catorze.cat 
 

Banner animat robapàgines  
Del 4 al 10 de novembre 

 
Revista RDT de Roda de Ter 
 

Gener-març 
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Revista RDT de Roda de Ter 
 

Abril-juny 
 

 
Revista RDT de Roda de Ter 
 

Juliol-setembre 
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Revista RDT de Roda de Ter 
 

Octubre-desembre 
 

 
 

 

 

 


